Výběrové řízení na pronájem budovy č.154
1) Identifikační údaje o zadavateli:
Název zadavatele:
Letecké služby Hradec Králové a.s.
Právní forma:
akciová společnost
IČ zadavatele:
27520668
DIČ zadavatele:
CZ27520668
Kontaktní osoba:
Ing. Jiří Jerguš,vedoucí provozu letiště
mobil: +420 733 603 168
e-mail: jiri.jergus@lshk.cz
2) Název a popis zakázky:
„Částečný pronájem budovy č.154“
Předmětem veřejné zakázky je částečný pronájem budovy č.154, která je umístěna v areálu
letiště.
Jedná se o pronájem těchto místností: Kuchyňka (11),brífingovka 1 (12), brífingovka 2 (13) a
4 pokoje (6,9 a pokoj 10 je rozdělen na dva = celkem 13 lůžek). Umístění jednotlivých
místností
můžete najít na
www.lshk.cz
v sekci:
–
Služby na letišti
–
Pronájem prostor
–
Budova 154 v PDF uložení
Fotografie jednotlivých prostor pak ve stejné sekci pod názvem „Občerstvení,ubytování“.
3) Specifikace předmětu výběrového řízení:
1
Nabídka výše nájmu
2
12-ti hodinová otevírací doba, 24-hodinová pohotovost, 30-ti minutová dostupnost
v případě náhlé situace
3
Zachování možnosti používání místností pro LSHK (brífingovka,klubovna)
4
Zabezpečení úklidu prostor LSHK (bud.69,věž,budova 154)
4) Kvalifikační předpoklady:
Uchazeč v

nabídce doloží prostou kopii výpisu z
obchodního rejstříku a živnostenského oprávnění
odpovídající předmětu zakázky. V případě výběru a podpisu smlouvy musí druhá strana
doložit
ověřenou kopii zmíněného dokumentu.
5) Hodnotící kriterium a způsob hodnocení:
Pro výběr nejvhodnějšího kandidáta bude sloužit tento procentuální podíl jednotlivých
specifikací
tak jak jsou postupně uvedena:
1 – 70%
2 – 10%
3 – 10%
4 – 10%
6) Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídku této veřejné zakázky zpracujte dle rozhodných údajů platných k
15.3.2012.
7) Místo a lhůta pro podání nabídky:
Nabídku lze podat nejpozději dne
16. března 2012
do 12.00 hod. osobně nebo doporučenou poštou
v
písemné formě, v
uzavřené obálce označené „Nabídka – pronájem budovy č.154 –
NEOTEVÍRAT“. Obálku je nutné označit kontaktní adresou uchazeče. Osobní doručení na
adrese
Leteckých služeb Hradec králové a.s., Letiště 98, Hradec králové 503 41 v
pracovních dnech od
07.00 do 15.30 hod. a v
poslední den podání tj. dne
16. března 2012 do 12.00 hod.
Podání poštou
na stejnou adresu . Při podávání nabídek poštou se za datum doručení nabídky uchazeče
považuje
datum převzetí zásilky zadavatelem.
8) Nabídka a přiložené dokumenty musí být podány v
českém jazyce.
9) Další podmínky a požadavky zadavatele:
•
zadavatel nepřipouští variantní řešení
•
zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, podmínky zakázky změnit nebo ji zrušit do
doby uzavření smlouvy
•
uchazeči nevzniká nárok v
souvislosti s

podáním nabídky na kompenzaci nákladů spojených
s
jejím zpracováním.
Nesplnění jakékoliv z podmínek a jakéhokoliv z požadavků zadavatele uvedených v
této výzvě
bude důvodem pro nezařazení nabídky do dalšího hodnocení.
V Hradci Králové dne 1.03.2012
Ing.Vladimír Griga v.r.

Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na služby
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Služby ostrahy areálu letiště
Hradec Králové
1. Informace o zadavateli
1.1. Základní údaje
Název : Letecké služby Hradec Králové a.s.
Sídlo : Letiště čp. 98, 503 41 Hradec Králové – Věkoše
Zástupce : Ing. Vladimír Griga, ředitel
IČO : 27520668
DIČ: CZ27520668
Telefon : +420 774 657 028
E – mail :
vladimir.griga@lshk.cz
1.2. Kontaktní osoby zadavatele
1.2.1 Kontaktní osoba ve věci soutěže : Ing. Vladimír Griga, Ř LSHK
telefon : +420 774 657 028
e-mail: vladimir.griga@lshk.cz
1.2.2 Kontaktní osoba ve věcech provozních : Ing. Tomáš Kvítek, MB LSHK
telefon : +420 733 546 039
e-mail : tomas.kvitek@lshk.cz
2. Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb ostrahy letiště Hradec Králové
3. Termín a místo plnění zakázky
3.1. Termín plnění je stanoven od 1.5.2012 na dobu 1 roku s možností prodloužení smluvního
vztahu o 1 rok dle úvahy zadavatele
3.2. Místem plnění je veřejná i neveřejná část letiště Hradec Králové
4. Datum, hodina a místo, kde se podávají nabídky
Nabídky se podávají doporučenou poštou do 22.03. 2012 do 12:00 hod.
na adresu :

Letecké služby a.s., Letiště čp. 98, 503 41 Hradec Králové – Věkoše. Otvírání nabídek je pro
uchazeče neveřejné. Nabídka bude zpracována v souladu s touto výzvou k podání nabídky.
Nabídka bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně
příloh a sešita do vazby včetně přelepu, který bude opatřen razítkem a podpisem uchazeče –
pověřenou osobou. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele
uvést v omyl.Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány a nabídka bude
opatřena obsahem s uvedením čísel stránek kapitol.
Takto vyhotovená nabídka bude uložena do papírové obálky, která bude zabezpečena
přelepkou opatřenou razítkem a podpisem uchazeče. Obálka bude zřetelně označena nápisem
:
VŘ- OSTRAHA LETIŠTĚ
– NEOTVÍRAT!!
5. Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace tvoří součást výzvy k podání nabídky.
5.1. Obchodní a platební podmínky
S dodavatelem služeb bude uzavřena smlouva o poskytování služeb ostrahy. Zadavatel
nebude poskytovat zálohy. Úhradu za plnění smlouvy bude poskytovatel účtovat
objednavateli jednou měsíčně za uplynulé období daňovým dokladem – fakturou na
doručovací adresu. Služby budou hrazeny měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného
měsíčního přehledu služeb. Platby, jakož i další cenové údaje budou uváděny v Kč. Splatnost
daňových dokladů bude 14 dní.
5.2. Požadavky na poskytování služeb
V rámci poskytování strážních služeb je požadováno vykonávat minimálně
tyto úkony:
– otvírání, zavírání bran, závor na vstupech do areálu objektů
– fyzická ostraha určených prostor, objektů či majetku se zaměřením proti
krádežím, poškozování, zneužívání a ničení majetku
– kontrola osob / vozidel na vstupu do areálu (vedení agendy)
– vydávání jednorázových vstupních / vjezdových karet
– nepravidelná pochůzková činnost
– provádění namátkové kontroly oprávněnosti vstupu / vjezdu / pohybu osob a vozidel v
neveřejné části letiště
– 1x noční objížďka oplocení neveřejné části letiště v době mezi 24:00-05:00
– provoz pultu centrální ochrany (monitoring kamerového systému letiště)
– okamžitý výjezd ke kontrole budov (prostoru) při spuštění alarmu
- řízení krizových situacích v průběhu směny
– spolupráce ostrahy s PČR, HZS a IZS v případě mimořádné události
5.3.
Časové vymezení ostrahy
Výkon fyzické ostrahy bude probíhat v následujících směnách :
Pondělí – Pátek v čase 20:00 – 08:00 LOC (12 h)
Sobota, Neděle, svátky v čase 08:00 – 08:00 LOC (24 h)
5.4. Způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídku zpracujte jako cenu za poskytování služby dle bodu 5 zadávací dokumentace
poskytovanou po dobu jednoho měsíce jako cenu celkovou bez DPH včetně dopravy a cenu
výjezdu vozidla v případě poplachu (buď za ujetý 1km, nebo paušální bez DPH) Dále
požadujeme zpracovat položkový rozpočet dle níže specifikovaných činností :
a) sazbou bez DPH za 1 hodinu práce pracovníka ostrahy
b) kilometrová sazba pro automobil ostrahy bez DPH

5.5. Další služby
Uchazeč může nabídnout a nacenit další služby spojené s ostrahou letiště
Hradec Králové, nebo ochranou civilního letectví ČR před protiprávními činy dle NBP a
zákona č.49/1997 Sb. na letišti.
5.6. Jiné požadavky a závazky zadavatele
Poskytovatel bude provádět kontrolní činnost výkonu ostrahy vlastními kontrolními
mechanizmy v rámci vlastního systému kontroly. Uchazeč v nabídce uvede návrh systému
kontrolní činnosti. Před zahájením výkonu ostrahy poskytovatel zpracuje a předloží ke
schválenízadavateli „Směrnici pro výkon služby ostrahy letištěHK“. Zadavatel poskytne
místnost pro pracovníka os
trahy. Náklady spojené s provozem této místnosti nese poskytovatel, který je povinen před
zahájením výkonu služby mít uzavřenou smlouvu s TSHK (energie, vodné, stočné).
5.7. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci může uchazeč požadovat po zadavateli
prostřednictvím kontaktních osob nejpozději do 20.03. 2012 do 12:00 hodin. Dotazy musí být
podány písemně poštou, nebo e-mailem. Kopie písemných odpovědí (včetně dotazů, ale bez
identifikace tazatele) budou rozeslány všem uchazečům VŘ.
5.8. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny dle následujících kritérií v pořadí :
– výše nabídkových cen 70%
– poskytnutí vlastního „hardware“ (PCO, PC, kamery...) 10%
– rozsah poskytovaných služeb ve výše uvedené ceně 10%
– reference (recepční, strážní činnost) 10%
6. Doložení kvalifikace způsobilosti
Uchazeč předloží informace o kvalifikaci, včetně požadovaných dokladů, ve lhůtě pro podání
nabídek. Doložení kvalifikace bude pevně spojeno s nabídkou.
Zadavatel požaduje doložení základních kvalifikačních předpokladů dle §53 odst.1 a) – i)
zákona č.137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, v platném znění.
Základní kvalifikační předpoklady dle §53 splňuje uchazeč čestným prohlášením,
podepsaným statutárním orgánem, nebo každým členem statutárního orgánu uchazeče.
7. Profesní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje doložit dle §54 zákona č.137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách v platném
znění - písm. a) výpis z obchodního rejstříku - písm. b) oprávnění k podnikání (Živnostenský
list) Oprávnění budou doložena ve stejnopisu nebo v úředně ověřené kopii dle zákona.
8. Další kvalifikační předpoklady
– osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vedoucích zaměstnanců
dodavatele, odpovědných za poskytování služeb
– ověření spolehlivosti a aktuální doklad o absolvovaném integrovaném
bezpečnostním školení (dle NBP) pro vedoucího zaměstnanců dodavatele,
odpovědného za poskytování služeb
– přehled nástrojůči pomůcek, provozních technických zařízení, které bude mít
dodavatel při plnění zakázky k dispozici
– nejpozději do 20.4.2012 předložit zadavateli ověření spolehlivosti a aktuální doklad o
absolvovaném integrovaném bezpečnostním školení (dle NBP) všech zaměstnanců
plnících službu ostrahy nejpozději do 20.4.2012 předložit zadavateli pojistnou
smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Nedoložení
kvalifikace v požadovaném rozsahu a termínu bude mít za následek vyřazení nabídky
z dalšího posuzování.
9. Přidělení veřejné zakázky
Bude oznámeno všem uchazečům v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

Podáním nabídky uchazeč deklaruje, že se v plném rozsahu seznámil se soutěžními
podmínkami, že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení či nejasnosti a
že soutěžní podmínky respektuje.
10. Příloha - zkratky
Zkratky použité v textu zadání výběrového řízení
HZS Hasičský záchranný sbor
IZS Integrovaný záchranný systém
LOC Lokální čas
LSHK Letecké služby a.s.
MB Manažer bezpečnosti
NBP Národní bezpečnostní program
PCO Pult centrální ochrany
PČR Policie České republiky
Ř Ředitel společnosti
TSHK Technické služby Hradec Králové
VŘ Výběrové řízení
V Hradci Králové, dne 2.3.2012
Ing. Vladimír Griga, v.r.
ředitel LSHK a.s.

Výběrové řízení na právní služby
1) Identifikační údaje o zadavateli:
Název zadavatele:
Letecké služby Hradec Králové a.s.
Právní forma:
akciová společnost
IČ zadavatele:
27520668
DIČ zadavatele:
CZ27520668
Kontaktní osoba:
Ing. Jiří Jerguš,vedoucí provozu letiště
mobil: +420 733 603 168
e-mail: jiri.jergus@lshk.cz
2) Název zakázky:

Průběžné poskytování právního poradenství.
3) Druh zakázky
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby – Průběžné poskytování právního poradenství.
4) Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování právních služeb pro oblast své činnosti.
–
Kontrola a tvorba smluv,posouzení smluvních vztahů z hlediska vhodnosti a výhodnosti,
případně možných právních rizik
–
Kontrola úplnosti a správnosti pracovních smluv

–
Kontrola a tvorba vnitřních směrnic společnosti
–
Průběžná konzultace právních úkonů statutárních orgánů společnosti.
5) Kvalifikační předpoklady:
Uchazeč v
nabídce doloží prostou kopii dokumentů opravňujích ho k výkonu požadovaných
výkonů. V případě výběru a podpisu smlouvy musí druhá strana doložit ověřenou kopii
zmíněného
dokumentu.
Reference a dokumenty dokládající dosavadní právní zkušenosti.
Prostou kopii pojistné smlouvy jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou
uchazečem třetí osobě.
6) Hodnotící kriterium a způsob hodnocení:
Pro výběr nejvhodnějšího kandidáta :
–
60% výše cenové nabídky ( paušální cena za měsíc)
–
30% právní vzdělání,reference a dosavadní zkušenosti
–
10% výše pojistné částky pro odpovědnost za škodu třetí osobě
6) Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídku této veřejné zakázky zpracujte dle rozhodných údajů platných k
1.4.2012.
7) Místo a lhůta pro podání nabídky:
Nabídku lze podat nejpozději dne
16. dubna 2012
do 12.00 hod. osobně nebo doporučenou poštou
v
písemné formě, v
uzavřené obálce označené „Nabídka – právní služby – NEOTEVÍRAT“. Obálku
je nutné označit kontaktní adresou uchazeče. Osobní doručení na adrese Leteckých služeb
Hradec
králové a.s., Letiště 98, Hradec králové 503 41 v
pracovních dnech od 07.00 do 15.30 hod. a
v
poslední den podání tj. dne
16. dubna 2012 do 12.00 hod.
Podání poštou na stejnou adresu . Při
podávání nabídek poštou se za datum doručení nabídky uchazeče považuje datum převzetí
zásilky
zadavatelem.
8) Nabídka a přiložené dokumenty musí být podány v
českém jazyce.
9) Další podmínky a požadavky zadavatele:
•
zadavatel nepřipouští variantní řešení
•
zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, podmínky zakázky změnit nebo ji zrušit do

doby uzavření smlouvy
•
uchazeči nevzniká nárok v
souvislosti s
podáním nabídky na kompenzaci nákladů spojených
s
jejím zpracováním.
Nesplnění jakékoliv z podmínek a jakéhokoliv z požadavků zadavatele uvedených v
této výzvě
bude důvodem pro nezařazení nabídky do dalšího hodnocení.
V Hradci Králové dne 02.04.2012
Ing.Vladimír Griga v.r.
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Prodej ojetého automobilu
Firma Letecké služby Hradec Králové a.s. prodává automobil
Dodge Grand Caravan 3.3i SE
Do provozu: 2007
Stav tacho: 39 918 mil
Objem motoru: 3 304 cm
3

Výkon: 128 kW
STK: 01.03.2013
Stav vozidla: velmi dobrý
Cena:
299 000 CZK
Umístění vozu:
Autobazar Hradec Králové
Země původu: USA
Palivo: benzin
Karoserie: kombi
Dveří: 5
Sedadel: 7
Barva: modrá metalíza
První vlastník: NE
Servisní knížka: NE
Nehavarováno
VYBAVENÍ VOZU DODGE:
6 x airbag, ABS, aut. klimatizace, aut. převodovka, CD
přehrávač, centrál dálkový, el. přední okna, imobilizér,
nastavitelný volant, originál autorádio, plní 'EURO IV',
posilovač řízení, stabilizace podvozku (ESP), střešní
nosič, tažné zařízení, telefon, tempomat
Kontakt:
Ing. Tomáš Mrkvica
e-mail:
tomas.mrkvica@lshk.cz

mobil: 733 652 284

Zadání poptávkového řízení
Předmět zakázky:
Poskytování servisních služeb
Zadavatel:
Letecké služby Hradec Králové, a.s. Letiště čp. 98, 503 41
Hradec
Králové-Věkoše
Kontaktní osoba:
Jiří Liška, tel. 733 603 184, e-mail:
jiri.liska@lshk.cz
Tomáš Kvítek, tel. 733 546 039, e-mail:
tomas.kvitek@lshk.cz
Požadavky:
Pravidelné kontroly
1x za 6 měsíců (6 hodin)
Kontrola stanice:
– základní HW test funkčnosti
– test na virovou infiltraci
– test a případná optimalizace konfigurace operačního systému (Windows, Linux,
Workstation
a jiný spec. systém jako pokladna apod.) stanice v případě potřeby
– test na odstranění logických chyb na pevném disku
– provedení update systému, update ostatních aplikací
– optimalizace výkonu stanice
Kontrola serverů:
– základní HW test funkčnosti
– test a případná optimalizace konfigurace operačního systému (Windows NT
Server/2000/2003/LINUX, Novell Netware) serveru
– test na virovou infiltraci
– test funkčnosti síťového adaptéru
– aktualizaci programových modulů serveru (v případě potřeby)
– profylaktika instalovaných zařízení (CD-ROM, streamer, hard disk, externí úložiště...)
– optimalizace výkonu serveru
Pravidelná kontrola zálohování:
– kontrola prováděné zálohy dat
– zkouška obnovy dat ze zálohy a jejich čitelnosti
Pravidelná správa:
– vytvoření, zrušení, konfiguraci uživatelů systému
– vytvoření, zrušení, konfiguraci skupin
– nastavení přístupových práv k adresářům
– konzultace a poradenství
– přednostní vyřízení závad na zařízení (možnost zapůjčení jiného zařízení)

Pravidelné kontroly – vzdáleným přístupem:
(1x týdně + přednostní servis v případě závad do 6 hodin od nahlášení)
Kontrola serveru :
– komplexní kontrola serveru
– kontrola prováděné zálohy, optimalizace prováděné zálohy dat
– kontrola HW
– kontrola chybových hlášení, kontrola logů
– restart serveru
– optimalizace výkonu serveru
– uvolnění místa a odstranění nadbytečných dat
Zálohování:
Zálohování dat prostřednictvím specializovaného software na externí úložiště (diskové pole v
majetku odběratele) pravidelně 1x denně a provádět kontrolu provedené zálohy 4x měsíčně. V
případě nahlášení nedostatku diskové kapacity (DK) diskového pole zajistit navýšení DK
nejdéle do
5 dnů od nahlášení. Dále 1x měsíčně test obnovy dat ze zálohy a provádět automatizovaná
záloha
dat 1x denně (rozdílová) definovaných dat nebo celého serveru.
Podpora v nouzových situacích :
– nonstop telefonická podpora
– podpora pomocí elektronické pošty
– podpora vzdáleným přístupem
– podpora na místě

Další :
LSHK, AIRPORT HK, LKHK
– WEBHOSTING
– lshk.cz, airport.cz, lkhk.cz
– podpora – nonstop
– neomezený antivir a antispam
– počet e-mailových schránek – neomezeně
– velikost e-mailových schránek a prostoru pro www – neomezeně

Termín realizace:
začátek roku 2013
Termín podání nabídky:
do 10. září 2012
Nabídky zasílejte na adresu zadavatele zřetelně označené
„Poskytování servisních služeb“
V Hradci Králové 28. srpna 2012

Zadání poptávkového řízení
Předmět zakázky:
Poskytování ICT služeb
Zadavatel:
Letecké služby Hradec Králové, a.s. Letiště čp. 98, 503 41

Hradec Králové-Věkoše
Kontaktní osoba:
Jiří Liška, tel. 733 603 184, e-mail:
jiri.liska@lshk.cz
Tomáš Kvítek, tel. 733 546 039, e-mail:
tomas.kvitek
@lshk.cz
Požadavky na datovou síť:
–
–
–
–

symetrické připojení s pevně danou garancí datové propustnosti
garance SLA 99,9%
veřejné adresy IPv4 (nabídnout počet)
součástí dodávky bude zabezpečení firewallu, správa DHCP a nepřetržitý dohled
aktivních síťových prvků
– minimální rychlost 8 Mbps/8Mbps
– navrhnout a dodat vzájemné datové propojení budov v prostoru letiště ( budova č. 3 –
vrátnice, č. 154, č. 69, řídící věž, brána č. 26, čerpací stanice - u brány č. 13) o minimální
datové propustnosti 10 Mbps/10Mbps

Požadavky na hlasové služby:
– pronájem a správa telefoní ústředny ( minimálně 20 linek)
– nabídka balíčku hlasových služeb včetně detailního ceníku (volání do pevných,
mobilních i
zahraničních sítí)

Obhlídka prostoru:
po domluvě s kontaktní osobou nejpozději do 4. září 2012
Termín realizace:
začátek roku 2013
Termín podání nabídky:
do 10. září 2012
Nabídky zasílejte na adresu zadavatele zřetelně označené
„Poskytování servisních služeb“
V Hradci Králové 28. srpna 2012

Výběrové řízení na opravu rozvodů elektrické energie na
celkem 15. - 18 úlech (úkryt letecké techniky)
1) Identifikační údaje o zadavateli:
Název zadavatele:
Letecké služby Hradec Králové a.s.
Právní forma: akciová společnost
IČ zadavatele: 27520668
DIČ zadavatele: CZ27520668
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Mrkvica, Vedoucí logistického zabezpečení
mobil: +420 733 652 284
e-mail: tomas.mrkvica@lshk.cz

2) Název a popis předmětu zakázky:
„oprava rozvodů elektrické energie na celkem 18. úlech (úkryt letecké techniky)“
Předmětem veřejné zakázky je oprava elektrických rozvodů dle schválené projektové
dokumentace.
3) Specifikace předmětu výběrového řízení:
• odstranění staré a nepotřebné elektroinstalace
• rozvedení nových rozvodů
• osvětlení, pohon elektrického vrátku, zásuvky 240V a jedenkrát 400 V
• rozvaděč do vlhkého prostředí
• veškeré práce provést v souladu s projektovou dokumentací
• práce na jednom úlu max. 10 pracovních dnů
• očekávané zahájení realizace od 15.10. 2012
• první etapa do konce roku 2012, druhá etapa v průběhu roku 2013
4) Kvalifikační předpoklady:
Uchazeč v nabídce doloží prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku a živnostenského
oprávnění odpovídající předmětu zakázky.
5) Hodnotící kriterium a způsob hodnocení: 90% celková nejnižší nabídková cena
10% celková doba provedení prací na jednom úlu
Pořadí nabídek bude stanoveno od nejnižší k nejvyšší nabídkové ceně.
6) Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídkovou cenu této veřejné zakázky zpracujte dle rozhodných údajů platných k 27.
září 2012 do cenové tabulky, která tvoří přílohu návrhu kupní smlouvy. Nabídková cena
je od okamžiku podání nabídky cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné měnit pouze
v případě změn daňového zatížení.
7) Místo a lhůta pro podání nabídky:
Nabídku lze podat nejpozději dne 27. září 2012 do 11.00 hod. osobněn nebo
doporučenou poštou v písemné formě, v uzavřené obálce označené „Nabídka – oprava
rozvodů elektrické energie – NEOTEVÍRAT“. Obálku je nutné označit kontaktní adresou
uchazeče. Osobní doručení na adrese Leteckých služeb Hradec králové a.s., Letiště 98,
Hradec králové 503 41 v pracovních dnech od 07.00 do 15.30 hod. a v poslední den
podání tj. dne 27. září 2012 do 11.00 hod. Podání poštou na stejnou adresu . Při
podávání nabídek poštou se za datum doručení nabídky uchazeče považuje datum
převzetí zásilky zadavatelem.
8) Nabídka a přiložené dokumenty musí být podány v českém jazyce.
9) Další podmínky a požadavky zadavatele:
•zadavatel nepřipouští variantní řešení
•zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, podmínky zakázky změnit nebo ji
zrušit do doby uzavření smlouvy
•nabídka bude zpracována formou vyplněné tabulky (přílohy) a bude podepsána
oprávněnou osobou uchazeče
•uchazeči nevzniká nárok v souvislosti s podáním nabídky na kompenzaci nákladů
spojených s jejím zpracováním.
•prohlídka objektůa projektové dokumentace je možná po předešlém telefonickém
dohovoru s kontaktní osobou vždy ve všední dny mezi 08:00 hod – 15:00 hod.
Nesplnění jakékoliv z podmínek a jakéhokoliv z požadavků zadavatele uvedených v této
výzvě bude důvodem pro nezařazení nabídky do dalšího hodnocení.
V Hradci Králové dne 12.09.2012

Výběrové řízení na výměnu uzavíracích vrat na celkem
9. - 12. úlech (úkryt letecké techniky)
1) Identifikační údaje o zadavateli:
Název zadavatele:
Letecké služby Hradec Králové a.s.
Právní forma:
akciová společnost
IČ zadavatele:
27520668
DIČ zadavatele:
CZ27520668
Kontaktní osoba:
Ing.Tomáš Mrkvica, Vedoucí logistického zabezpečení
mobil: +420 733 652 284
e-mail: tomas.mrkvica@lshk.cz
2) Název a popis předmětu zakázky:
„výměna uzavíracích vrat na 9. - 12. úlech (úkryt letecké techniky)“
Předmětem veřejné zakázky je výměna uzavíracích vrat dle schválené projektové
dokumentace.
3) Specifikace předmětu výběrového řízení:
•
otevření starých těžkých vrat, jejich zabezpečení v otevřené poloze
•
instalace nových vrat z lehkých komponentů
•
konstrukce vrat sendvičová skládací
•
bez motorového pohonu, mechanická, ale ovládaná jen jednou osobou
•
veškeré práce provést v souladu s projektovou dokumentací
•
práce na jednom úlu max. 5 pracovních dnů
•
očekávané zahájení realizace od 01.11. 2012
•
první etapa do konce roku 2012, druhá etapa v průběhu roku 2013, třetí etapa v průběhu
roku 2014
4) Kvalifikační předpoklady:
Uchazeč v
nabídce doloží prostou kopii výpisu z
obchodního rejstříku a živnostenského oprávnění
odpovídající předmětu zakázky.
5) Hodnotící kriterium a způsob hodnocení:
90% celková nejnižší nabídková cena
10% celková doba provedení prací na jednom úlu
Pořadí nabídek bude stanoveno od nejnižší k
nejvyšší nabídkové ceně.
6) Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídkovou cenu této veřejné zakázky zpracujte dle rozhodných údajů platných k

27
. září 2012 do
cenové tabulky, která tvoří přílohu návrhu kupní smlouvy.
Nabídková cena je od okamžiku podání nabídky cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné
měnit
pouze v případě změn daňového zatížení.
7) Místo a lhůta pro podání nabídky:
Nabídku lze podat nejpozději dne
31. října 2012
do 11.00 hod. osobně nebo doporučenou poštou
v
písemné formě, v
uzavřené obálce označené „Nabídka – výměna vrat – NEOTEVÍRAT“. Obálku
je nutné označit kontaktní adresou uchazeče. Osobní doručení na adrese Leteckých služeb
Hradec
Králové a.s., Letiště 98, Hradec králové 503 41 v
pracovních dnech od 07.00 do 15.30 hod. a
v
poslední den podání tj. dne
31. října 2012 do 11.00 hod.
Podání poštou na stejnou adresu . Při
podávání nabídek poštou se za datum doručení nabídky uchazeče považuje datum převzetí
zásilky
zadavatelem.
8) Nabídka a přiložené dokumenty musí být podány v
českém jazyce.
9) Další podmínky a požadavky zadavatele:
•
zadavatel nepřipouští variantní řešení
•
zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, podmínky zakázky změnit nebo ji zrušit do
doby uzavření smlouvy
•
nabídka bude zpracována formou vyplněné tabulky (přílohy) a bude podepsána oprávněnou
osobou uchazeče
•
uchazeči nevzniká nárok v
souvislosti s
podáním nabídky na kompenzaci nákladů spojených
s
jejím zpracováním.
•
prohlídka objektů a projektové dokumentace je možná po předešlém telefonickém dohovoru
s kontaktní osobou vždy ve všední dny mezi 08:00 hod – 15:00 hod.
Nesplnění jakékoliv z podmínek a jakéhokoliv z požadavků zadavatele uvedených v
této výzvě
bude důvodem pro nezařazení nabídky do dalšího hodnocení.
V Hradci Králové dne 1.10.2012

V ýběrové řízení na k a m erový s y sté m leti ště
H rade c K r álové
1) Identifika ční údaje o zadavateli:
Název zadavatele: Letecké služby Hradec Králové a.s.
Právní forma: akciová společnost
IČ zadavatele: 27520668
DIČ zadavatele: CZ27520668
Kontaktní osoba: Ing.Tomáš Kvítek, Manager pro bezpečnost
mobil: +420 733 546 039
e-mail: tomas.kvitek@lshk.cz
2) N ázev a popi s před mětu zak ázky:
„Kamerový systém letiště Hradec Králové“
Předmětem veřejné zakázky je vybudování kamerového systému letiště Hradec Králové
3) S p e cifika c e před mětu výběrového řízení:
–
stávající systém (MultiView – 4 kamery)
–
nový systém pro cca. 20 kamer
–
možnost výnosu signálu kamer na pracoviště ostrahy a jednotlivým uživatelům
–
kamery s možností IR přisvícení a pohybovým čidlem
–
uchování záznamu min. 5 dní
–
v 1. etapě osazení a zprovoznění 5 kamer dle požadavku LSHK, a.s.
–
1. etapa konec roku 2012 až začátek roku 2013, další rozšiřování v průběhu roku 2013
4) K v alifika ční předpoklady:
Uchazeč v nabídce doloží prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku a živnostenského
oprávnění
odpovídající předmětu zakázky.
5) H o dnotí cí kriterium a způ s ob hodno c ení:
60% celková nejnižší nabídková cena
30% technické provedení
10%
záruční podmínky
Pořadí nabídek bude stanoveno dle výše uvedených kritériích.
6) Požad av ky n a způ s ob zpra cov ání n abídkové c eny:
Nabídkovou cenu této veřejné zakázky zpracujte dle rozhodných údajů platných k 10.12.
2012 do
cenové tabulky. Uveďte cenu 1. etapy (osazení pěti kamer, přenosem signálu, zálohování dat
min. 5
dnů. Vše s možností rozšíření až na 20 kamer.
Nabídková cena je od okamžiku podání nabídky cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné
měnit
pouze v případě změn daňového zatížení.

7) M í sto a lhůta pro pod ání n abídky:
Nabídku lze podat nejpozději dne 10.12. 2012 do 12.00 hod. osobně nebo doporučenou
poštou
v písemné formě, v uzavřené obálce označené „Nabídka – kamerový systém –
NEOTEVÍRAT“.
Obálku je nutné označit kontaktní adresou uchazeče. Osobní doručení na adrese Leteckých
služeb
Hradec Králové a.s., Letiště 98, Hradec králové 503 41 v pracovních dnech od 07.00 do 15.30
hod.
a v poslední den podání tj. Dne 10.prosince 2012 do 12.00 hod. Podání poštou na stejnou
adresu .
Při podávání nabídek poštou se za datum doručení nabídky uchazeče považuje datum převzetí
zásilky zadavatelem.
8) N a bíd ka a přiložené doku menty m u sí být pod ány v č e s k é m jazyce.
9) D al ší pod mín ky a požad av ky zadavatele:
•
zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, podmínky zakázky změnit nebo ji zrušit do
doby uzavření smlouvy
•
nabídka bude zpracována formou vyplněné tabulky (přílohy) a bude podepsána oprávněnou
osobou uchazeče
•
uchazeči nevzniká nárok v souvislosti s podáním nabídky na kompenzaci nákladů spojených
s jejím zpracováním.
•
prohlídka prostoru letiště je možná po předešlém telefonickém dohovoru
s kontaktní osobou vždy ve všední dny mezi 08:00 hod – 15:00 hod.
Nesplnění jakékoliv z podmínek a jakéhokoliv z požadavků zadavatele uvedených v této
výzvě
bude důvodem pro nezařazení nabídky do dalšího hodnocení.
V Hradci Králové dne 30.11.2012

Výběrové řízení na rekonstrukci osvětlení před hangárem č. 71
1) Identifikační údaje o zadavateli:
Název zadavatele: Letecké služby Hradec Králové a.s.
Právní forma: akciová společnost
IČ zadavatele: 27520668
DIČ zadavatele: CZ27520668
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Jerguš, vedoucí provozu letiště
mobil: +420 733 603 168
e-mail: jiri.jergus@lshk.cz
2) Název a popis zakázky:
Rekonstrukce osvětlení odbavovací plochy a stání letadel před hangárem č. 71
Osvětlení musí splňovat:
Předpis L-14 (5.3.23 Plošné osvětlení odbavovacích ploch)
Normu ČSN EN 12464-2 část 2 – Venkovní pracovní prostory ( 5.2. Letiště)

Normu ČSN EN 62305 Ochrana před úderem blesku
Normu ČSN EN 332000-4-41 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Součástí zadání je i závěrečné měření oprávněnou osobou a doklad o jeho provedení.
3) Specifikace předmětu výběrového řízení:
Z pohledu normy je prostor APN GA 5.2.1. odbavovací plocha před hangárem
-nutné doložit světelný výpočet
-výška konstrukce včetněsvítidel nepřesáhne výšku hangáru 12 m
-ovládání svítidel jednotlivě a z jednoho místa
-konstrukce upevnění svítidel budou doloženy statickým posudkem
-konstrukce budou povrchově chráněny proti vlivu okolí žárovým zinkem nebo v nerezovém
provedení
4) Kvalifikační předpoklady:
Uchazečv nabídce doloží prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku a živnostenského
oprávnění odpovídající předmětu zakázky. V případě výběru a podpisu smlouvy musí druhá
strana doložit ověřenou kopii zmíněného dokumentu.
5) Hodnotící kriterium a způsob hodnocení:
Pro výběr nejvhodnějšího kandidáta bude sloužit tento procentuální podíl jednotlivých
specifikací tak jak jsou postupně
uvedena:
1 – Cena 70%
2 – Délka záruční doby 10%
3 – Technické parametry dle předloženého světelného výpočtua energetická náročnost 10%
4 – Doba provedení 05%
5 - Rychlost poskytnutého servisu 05%
6) Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídku této veřejné zakázky zpracujte dle rozhodných údajů platných k 1.12.2012.
7) Místo a lhůta pro podání nabídky:
Nabídku lze podat nejpozději dne 10.12. 2012 do 12.00 hod. osobně nebo doporučenou
poštou v písemné formě, v uzavřené obálce označené „Nabídka – osvětlení GA –
NEOTEVÍRAT“. Obálku je nutné označit kontaktní adresou uchazeče. Osobní doruč
ení na adrese
Leteckých služeb Hradec králové a.s.,
Letiště 98, Hradec králové 503 41
v pracovních dnech od 07.00 do 15.30 hod. a v poslední den podání tj. dne 10. prosince 2012
do12.00 hod. Podání poštou na stejnou adresu . Při podávání nabídek poštou se za datum
doručení nabídky uchazeče považuje datum převzetí zásilky zadavatelem.
8) Nabídka a přiložené dokumenty musí být podány v českém jazyce.
9) Další podmínky a požadavky zadavatele:
•zadavatel nepřipouští variantní řešení
•zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, podmínky zakázky změnit nebo ji zrušit do
doby uzavření smlouvy
•uchazeči nevzniká nárok v souvislosti s podáním nabídky na kompenzaci nákladů spojených
s jejím zpracováním. Nesplnění jakékoliv z podmínek a jakéhokoliv z požadavků zadavatele
uvedených v této výzvě bude důvodem pro nezařazení nabídky do dalšího hodnocení.
V Hradci Králové dne 30.11.2012
Ing.Vladimír Griga v.r.

